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BOKMÅL 

 

Formelle krav: 

• Maksimalt 2000 ord (+/- 10 %) 

• Referanser i APA 7.utg. 

• Forside med kandidatnummer 

 

OPPGAVE – SPM studenter 

Du er leder for et fleridrettslag med tre idretter. Idrettslaget har, over flere år, slitt med dårlig 

samhandling mellom og innenfor de ulike idrettene. Dette har medført at idrettslaget ikke har 

nådd sine mål og det har utviklet seg konflikter mellom gruppene. Du har fått i oppgave av 

hovedstyret å bedre samhandlingen mellom de ulike gruppene i den hensikt å styrke lagenes 

mulighet for å nå sine og idrettslagets mål.  

1) Redegjør for relevant litteratur og inntil to teorier/perspektiver som angir hvordan 

ledelse kan styrke samhandling i organisasjoner 

2) Med utgangspunkt i pkt. 1: Presenter fire tiltak som skal sørge for at samhandlingen 

blir bedre og drøft styrker og svakheter ved din tilnærming.  

 



OPPGAVE – BATI studenter 

Du er hovedtrener for en gruppe i ungdomsidretten. Laget har 20 utøvere. Du velger selv om 

det skal være en individuell- eller lagidrett. Gruppen har over lenger tid slitt med dårlig 

samhandling mellom utøvere samt mellom utøvere og trenere. Dette har medført at det er 

mange små konflikter i gruppen og mellom utøvergruppen og trenerne. Du har fått i oppgave 

av sportslig leder å gjøre noe med samhandlingen, i den hensikt å styrke utøvernes/lagets 

muligheter for å nå sine og gruppens mål. 

1) Redegjør for relevant litteratur og inntil to teorier/perspektiver som angir hvordan 

ledelse kan styrke samhandling i organisasjoner 

2) Med utgangspunkt i pkt. 1: Presenter fire tiltak som skal sørge for at samhandlingen 

blir bedre og drøft styrker og svakheter ved din tilnærming.  

 

NYNORSK 

Formelle krav: 

• Maksimalt 2000 ord (+/- 10 %) 

• Referansar i APA 7.utg. 

• Føreside med kandidatnummer 

 

OPPGÅVE – SPM studentar 

Du er leiar for eit fleiridrettslag med tre idrettar. Idrettslaget har, over fleire år, slite med 

dårleg samhandling mellom og innanfor dei ulike idrettane. Dette har medført at idrettslaget 

ikkje har nådd sine mål og det har utvikla seg konfliktar mellom gruppene. Du har fått i 

oppgåve av hovudstyret å betre samhandlinga mellom dei ulike gruppene med det føremål å 

styrkje laga sin moglegheit for å nå sine og idrettslagets mål. 

1) Gjer greie for relevant litteratur og inntil to teoriar/perspektiv som angjev korleis leiing 

kan styrkje samhandling i organisasjonar.  

2) Med utgangspunkt i pkt. 1: Presenter fire tiltak som skal syta for at samhandlinga blir 

betre og drøft styrker og svakheiter ved din tilnærming.  

 

OPPGÅVE  - BATI studentar 

Du er hovudtrenar for ei gruppe i ungdomsidretten. Laget har 20 utøvarar. Du velg sjølv om 

det skal væra ein individuell- eller lagidrett. Gruppa har over lenger tid slite med dårleg 

samhandling mellom utøvarane samt mellom utøvarar og trenarar. Dette har medført at det 

er mange små konfliktar i gruppa og mellom utøvargruppa og trenarane. Du har fått i 

oppgåve av sportsleg leiar å gjera noko med samhandlinga, med det føremål å styrkje 

utøvaranes/gruppas moglegheiter for å nå sine og gruppas mål 

1) Gjer greie for relevant litteratur og inntil to teoriar/perspektiv som angjev korleis leiing 

kan styrkje samhandling i organisasjonar.  

2) Med utgangspunkt i pkt. 1: Presenter fire tiltak som skal syta for at samhandlinga blir 

betre og drøft styrker og svakheiter ved din tilnærming. 

 


